
DM i SOSU 2017

i S
K

IL
L

S

DM i SOSU 2017

26. – 28. januar, Gigantium, Aalborg 

Opgave 5. Rehabilitering i psykiatrien 

Materiale til skuespillere



DM i SOSU 2017

i S
K

IL
L

S

Program for DM i SOSU 2017



DM i SOSU 2017

i S
K

IL
L

S

Torsdag den 26. januar 2017

Tid Aktivitet

9.00 – 10.15 Åbningsceremoni for DM i Skills.

Se SkillsDenmarks program for detaljer.

10.25 – 10.30 Velkomst på SOSU-scenen v/Jette Hovedskov, PASS.

10.30 – 10.50 Politikerne prøver faget.

Opgave 1. Opgaver på medicinsk afdeling på sygehus 

Pleje af indlagte patienter med akutte infektioner og kroniske sygdomme

Eleverne skal pleje en patient, som er indlagt med en ukendt infektion og 
samtidig har problemer med at bevæge sig pga. gigt. Desuden skal eleverne 
pleje en patient, som er indlagt med kronisk lungesygdom (KOL), og som har 
svært ved at samarbejde, fordi han også lider af demens. 

11.00 – 11.45 Katja Mai Rønne & Sascha S.P. Pedersen (Region Sjælland)

12.00 – 12.45 Kia Simonia Gatz & Tim Henrik Christensen (Region H)

12.45 – 13.00 PAUSE

13.15 – 14.00 Leonie Nørregaard & Lærke Beich (Region Syd)

14.15 – 15.00 Louise Bay Sørensen & Regitze Saabye Hegaard (Region Nord)

15.15 – 16.00 Ida Kaalund & Majbritt Dupont (Region Midt)

16.00 – 16.05 PAUSE

Opgave 2. Praktisk sygeplejeopgave

Skift af stomipose

Eleverne skal hjælpe en borger i eget hjem med skift af stomipose. Hun 
plejer at klare det selv, men har midlertidigt brug for hjælp pga. influenza. 
Opgaverne udføres på en simulationsdukke.

16.20 – 16.40 Leonie Nørregaard & Lærke Beich (Region Syd).

16.55 – 17.15 Louise Bay Sørensen & Regitze Saabye Hegaard (Region Nord)

17.30 – 17.50 Ida Kaalund & Majbritt Dupont (Region Midt)

18.05 – 18.25 Katja Mai Rønne & Sascha S.P. Pedersen (Region Sjælland)

18.40 – 19.00 Kia Simonia Gatz & Tim Henrik Christensen (Region H)
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Fredag den 27. januar 2017

Tid Aktivitet

Opgave 3. Pleje og rehabilitering på plejecenter

Støtte til borgere, som skal genoptrænes

Eleverne skal hjælpe en borger med genoptræning efter en blodprop i 
hjernen. Desuden skal de hjælpe med genoptræning af en borger, som lider af 
Alzheimers og derfor har svært ved at samarbejde om de daglige opgaver.

8.00 – 8.10 Velkomst på SOSU-scenen v/Torben Hollmann, PASS.

8.10 – 8.55 Ida Kaalund & Majbritt Dupont (Region Midt)

9.10 – 9.55 Katja Mai Rønne & Sascha S.P. Pedersen (Region Sjælland)

10.10 – 10.55 Kia Simonia Gatz & Tim Henrik Christensen (Region H)

10.55 – 11.10 PAUSE

11.25 – 12.10 Leonie Nørregaard & Lærke Beich (Region Syd)

12.25 – 13.10 Louise Bay Sørensen & Regitze Saabye Hegaard (Region Nord)

13.10 – 14.10 Frokost

Opgave 4. Vejledningsopgave

Vejledning i forhold til aktivitet og oplæring

I denne opgave skal eleverne gennemføre en meningsfuld aktivitet, som de 
har planlagt på forhånd for en kendt borger. Samtidig skal eleverne oplære 
en ny elev i at forestå aktiviteter for borgeren. 

14.15 – 14.35 Kia Simonia Gatz & Tim Henrik Christensen (Region H)

14.50 – 15.10 Leonie Nørregaard & Lærke Beich (Region Syd)

15.25 – 15.45 Louise Bay Sørensen & Regitze Saabye Hegaard (Region Nord)

16.00 – 16.20 Ida Kaalund & Majbritt Dupont (Region Midt)

16.35 – 16.55 Katja Mai Rønne & Sascha S.P. Pedersen (Region Sjælland)
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Lørdag den 28. januar 2017

Tid Aktivitet

Opgave 5. Rehabilitering i psykiatrien 

Støtte til borgere med psykisk sygdom

Eleverne skal hjælpe to borgere, som begge har en bipolar lidelse, med at få 
struktur på deres hverdag. Hos den ene borger har sygdommen en depressiv 
fremtoning, hos den anden borger har sygdommen en manisk fremtoning.

8.00 – 8.15 Velkomst på SOSU-scenen, v/Joan Prahl, PASS.

8.15 – 8.45 Louise Bay Sørensen & Regitze Saabye Hegaard (Region Nord)

9.00 – 9.30 Ida Kaalund & Majbritt Dupont (Region Midt)

9.45 – 10.15 Katja Mai Rønne & Sascha S.P. Pedersen (Region Sjælland)

10.15 – 10.30 PAUSE

10.45 – 11.15 Kia Simonia Gatz & Tim Henrik Christensen (Region H)

11.30 – 12.00 Leonie Nørregaard & Lærke Beich (Region Syd)

12.00 – 12.10 Undervisningsminister Merete Riisager er inviteret til at hilse på deltagerne.

12.10 – 12.30 DM i SOSU afsluttes.

12.30 Frokost

13.30 Elever klar til indmarch.

14.00 Fælles afslutningsceremoni på store scene.

15.30 Kåring og præmier på SOSU-scenen.

16.30 DM i Skills afsluttes.
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Opgave 5. Rehabilitering i psykiatrien, case

Støtte til borgere med psykisk sygdom

I arbejder som social- og sundhedsassistentelever i socialpsykiatrien på bostedet Egely, 
hvor I kommer hos borgere, der har brug for støtte til at klare hverdagens gøremål. I har 
været i praktik i 2½ måneder, så I har et godt kendskab til de borgere, som I kommer hos.

Personalegruppen på Egely består af pædagoger, social- og sundhedsassistenter og en an-
svarshavende sygeplejerske i dagvagt fra kl. 8-14.

Personalegruppen har lige været på to temadage i psykosocial rehabilitering, hvilket de er 
meget optagede af at få mere fokus på i dagligdagen. Der anvendes redskaber som tilbage-
faldsforebyggelse, huskekort samt dag- og ugeskemaer.

I er kontaktpersoner for Ida Hansen, som har sygdommen bipolar affektiv sindslidelse, og 
for Hanne Birk, som lider af en svær depression. 

I møder i dagvagt. 

Ida Hansen

Social baggrund 

Ida Hansen er 38 år. Hun er diagnosticeret med bipolar affektiv sindslidelse. Hun har haft 
sygdommen i 15 år. Inden Ida Hansen blev syg, arbejdede hun som ekspedient i en tøjbu-
tik. Hun er meget kreativ og drømmer om at få en uddannelse som tøjdesigner. 

Ida fik tildelt førtidspension for fem år siden.

Ida har været kæreste med Ib Larsen i 1½ år. Han er en gammel skolekæreste, som hun 
genoptog kontakten med i en af sine maniske perioder. Ib Larsen har svært ved at forstå, 
hvad det vil sige at have en bipolar affektiv lidelse. 

Ida har en god kontakt til sin storesøster Pia Olsen, som bor i nærheden af hende og ofte 
kigger ind.

Anamnese

Ida er for det meste meget præget af sin sygdom, idet hun hele tiden svinger mellem hy-
pomani, mani og depression. Idas sygdomserkendelse er ikke særlig god, når hendes syg-
dom er i en af yderpolerne. Hun glemmer at tage sin medicin i de maniske perioder, og i 
sine depressive perioder mener hun ikke, at det nytter noget med medicin. Hun har flere 
gange været indlagt både pga. depression og mani og har i den forbindelse modtaget ECT-
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behandling to gange. Har i forbindelse med ECT fået kontrolleret BT, som var 130/65, p 
68. Det har været stabilt siden.

Ida har haft gavn af at bruge et skema til tilbagefaldsforebyggelse, når tilstanden svinger 
– hun har bl.a. gavn af at score sit humør. Hun har været stabil de sidste par måneder. Se 
tilbagefaldsforebyggelse i bilag 1.

Ida har svært ved at klare hverdagens gøremål uden støtte. Hendes egenomsorg svinger, alt 
efter om hun er manisk eller depressiv. I sine maniske perioder har hun en oplevelse af, at 
hun kan alt, og hun bliver verbalt grov, hvis nogen stiller spørgsmål til hendes adfærd. Når 
hun har en depressiv periode, kan hun knapt komme ud af sin seng, og hun får ikke udført 
personlig pleje. Hun har tidligere haft god effekt af et dagskema, når hun skulle holde styr 
på de daglige gøremål, men dagskemaet har det med at forsvinde.

Aktuel situation

De sidste dage har Ida haft et lettere løftet stemningsleje, hvor hun har haft gang i flere 
aktiviteter ad gangen. Hun har givet udtryk for, at hendes liv lige nu bare kører på skinner. 
Idas søvnmønster har ændret sig, og hun sover mindre og mindre. Personalet er bekym-
rede for, om hendes løftede stemningsleje er tegn på, at hun er ved at komme ind i en af 
sine maniske faser, så de holder lidt ekstra øje med hende. 

Medicinliste

Tbl. Seroquel prolong 600 mg x 1 dgl.

Tbl. Lamotrigin 1A Farma 200 mg x 2 dgl. 

PN. Tbl. Oxazepam 15 mg, maks. x 3 dgl.

Hanne Birk

Social baggrund

Hanne Birk er 45 år. Hun er diagnosticeret med en svær depression med periodevis psyko-
tiske symptomer.

Hanne er opvokset i en familie med begge sine forældre samt tre mindre søskende. Fade-
ren arbejdede som taxachauffør om natten, og hendes mor gjorde rent på den lokale skole 
tidligt om morgenen, så Hanne stod med ansvaret for sine mindre søskende hver morgen. 

Hanne er ugift. Hun har haft et par mindre seriøse forhold i sine gode perioder, men de 
sidste år har hun ikke haft overskud til at gå ud og møde andre mennesker. Hun har en 
god veninde fra folkeskolen, Anne Krogh, som kommer på besøg ugentligt.
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Anamnese

Sygdommen debuterede for 10 år siden efter en længerevarende periode med søvnbesvær 
og nedtrykthed. Depressionen var i perioder fraværende de første år. De sidste fem år har 
Hanne haft konstante symptomer på depression - både emotionelt og kognitivt. Hendes 
stemningsleje er konstant sænket. Hun har svært ved at huske, og hun kan ikke overskue 
de daglige gøremål. Hun får ikke lavet mad, gjort rent eller kommer i bad – medmindre 
der er nogen, der hjælper hende i gang. Hun har i perioder haft tanker om selvmord, da 
hun synes, at hun kun er til besvær. Hun giver udtryk for, at hendes familie er bedre stillet 
uden hende. 

Når Hanne har det bedst, kommer hun dagligt ud at gå en lille tur, hvor hun handler ind 
i det nærmeste supermarked. Hun vælger tit de nemme madløsninger som fryse-pizza og 
pommes frites – alt andet virker uoverskueligt.

Den sidste tid har Hanne været tiltagende trist. Hun giver udtryk for, at alt er håbløst. 
Hun vågner kl. 4 og sætter sig hen i en lænestol med et tæppe over hovedet. Hun kommer 
ikke uden for sin lejlighed og har ikke overskud til at møde andre.

Hanne har i løbet af sin sygdomsperiode taget 20 kg på. Hun føler, at hendes mave er ble-
vet kæmpestor og oplever, at maven ikke længere er en del af hende. Hendes BMI er 35. 
Hun har tendens til obstipation, hvilket hun er bange for skyldes sygdom. 

Aktuel situation

Hanne var for tre uger siden hos lægen, da både hun selv og personalet vurderede, at hun 
var tiltagende depressiv. Lægen vurderede, at hun ikke skulle indlægges, men hun blev 
øget i antidepressiv medicin. Samtidig fik hun konstateret forhøjet blodtryk og blev sat i 
medicinsk behandling. Egen læge havde i den forbindelse en samtale med Hanne om, at 
det ville være en god idé, hvis hun begyndte at gå daglige ture og at tabe sig. Hendes reak-
tion på dette var, at det virkede helt uoverskueligt, men samtidig var hun bange for at få 
en blodprop eller en hjerneblødning, så hun ville gerne forsøge. 

Medicinliste

Tbl. Efexor® Depot tbl. 300 mg x 1 dgl.

Tbl Plendil®, depottabletter 5 mg x 1 dgl.

HUSK 1 spsk x 1

P.n. Tbl. Oxazepam 15 mg x 1, nocte.
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Bilag til opgave 5 

Tilbagefaldsforebyggelse Ida Hansen  Husk det nu  - 
 

a) Hvordan forstår man din lidelse inden for kognitiv terapi?
Jeg svinger mellem mani og depression.
Jeg har svært ved at forstå, når der er en mani på vej – jeg tænker ikke på det som 
sygdom, men jeg tror bare, at jeg har ekstra overskud.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b) Hvilke teknikker/metoder kan bruges for at bryde med vedligeholdelsen af 
symptomerne?
Jeg skal huske at sige til mig selv, at overskuddet kan være et faresignal, og at jeg 
skal være villig til at søge hjælp hos personalet og lægen.
Jeg skal tænke på, at det er en sygdom, som jeg har.
Jeg kan måle mit humør – score det på en skala fra 1-10.
Jeg har gavn af, at jeg ikke får for mange sanseindtryk.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c) Hvad er det vigtigste, du har lært i behandlingsforløbet?
At det hjælper mig, når jeg reagerer i tide – når jeg mærker de første tegn på 
mani.
Første tegn på mani hos mig er ofte super godt humør, gang i mange ting, 
irritation/vrede over for mine omgivelser.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

d) Hvad har ændret sig, siden du begyndte i terapien?
At jeg har accepteret, at jeg har en sygdom og derfor kan have brug for hjælp.
At jeg har lært, at jeg kan mærke, når en mani er på vej.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

e) Hvad har du gjort, som har medført denne ændring? Hvilke teknikker, synes 
du, har været særligt virkningsfulde, og hvordan hjælper de dig?
På en skala fra 1-10, så ved jeg nu, at en score på 6 er et faresignal hos mig – det 
er ikke bare et tegn på, at jeg er meget glad.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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f) Hvilke teknikker skal du fortsat træne/anvende?
Daglig opmærksomhed på mit humør – score det dagligt.
Afgrænse sanseindtryk – dvs. ikke sætte 1.000 ting i gang samtidig.
Acceptere at jeg har brug for hjælp – f.eks. at personalet gerne må hjælpe mig 
med at score samt afgrænse det, jeg har gang i.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

g) Hvordan kan du sikre dig, at du fortsætter med at bruge disse teknikker/
metoder fremover?
Skemaet skal hænge flere steder i min lejlighed, og personalet skal hjælpe mig 
med at huske det – og jeg skal huske ikke at blive vred på dem, når de minder 
mig om det.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

h) I hvilke situationer er det især vigtigt at anvende teknikkerne/metoden?
Hver dag score mit humør!!!! Husk det nu – også når jeg afviser det som pjat!!!!
Når jeg bliver hurtigt vred/irriteret på andre.
Når jeg har gang i mere end to ting ad gangen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

i) Hvilke hindringer kunne der være for at anvende disse? Hvorledes kan de 
overvindes?
Hindring  manglende sygdomserkendelse.
Overvindelse af hindring  At jeg her skriver til mig selv, at en score på mere 
end 6 er et faresignal, som betyder, at jeg har brug for hjælp.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

j) Hvordan vil du forholde dig til et evt. tilbagefald?
HUSKE PÅ DETTE 
IDA, DU HAR BRUG FOR HJÆLP, NÅR SCORE ER OVER 6
IDA, DU SKAL ACCEPTERE, AT PERSONALET HJÆLPER MED AT 
AFGRÆNSE DINE AKTIVITETER

Skrevet af og til mig selv på en dag, hvor jeg ikke var manisk
                                                                                                                                                                     

Kilde: Mørch, M.M & Rosenberg, N.K. (red): Kognitiv terapi – modeller og metoder. Hans Reitzels Forlag 2005
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Opgave 5. Rehabilitering i psykiatrien, konkurrenceopgaver

Støtte til borgere med psykisk sygdom

Tidsramme for udførelse af opgaven:
Samlet: 30 minutter

Forberedelse: 5 minutter

Udførelse: 22 minutter 

Efterfølgende evaluering med dommerne: 3 minutter. 

Ida Hansen
I skal:

 � Støtte Ida Hansen i at bruge sin plan for tilbagefaldsforebyggelse

 � Sammen med Ida opstille et dagskema for, hvordan hun kan strukturere sin daglig-
dag

 � Yde jeg-støttende sygepleje (fx skærmning, grænsesætning og realitetsorientering) 
til Ida i forhold til at få styr på de daglige gøremål, samt hvad hun ellers har af behov

I skal ikke dokumentere jeres pleje.

Hanne Birk
I skal:

 � Måle Hanne Birks blodtryk og puls

 � Observere, om øgningen i antidepressiv medicin har haft en effekt

 � Sammen med Hanne udarbejde en ugeplan for, hvordan hun kan få opstartet en 
daglig gåtur samt forebygge vægtøgning

 � Yde jeg-støttende sygepleje (fx verbalisering, containing, fysisk omsorg) til Hanne i 
forhold til at få styr på de daglige gøremål, samt hvad hun ellers har af behov

I skal ikke dokumentere jeres pleje.
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Opgave 5. Rehabilitering i psykiatrien, vejledning til 
skuespillere

Støtte til borgere med psykisk sygdom

Ida Hansen

Social baggrund 

Du er 38 år. Du har diagnosen bipolar affektiv sindslidelse, hvilket betyder, at du lider af 
vekslende mani og depression. Du har haft sygdommen i 15 år. Inden du blev syg, arbej-
dede du som ekspedient i en tøjbutik. Du er meget kreativ og drømmer om at få en ud-
dannelse som tøjdesigner. 

Du fik tildelt førtidspension for fem år siden.

Du har været kæreste med Ib Larsen i 1½ år. Han er en gammel skolekæreste, som du gen-
optog kontakten med i en af dine maniske perioder. Ib Larsen har svært ved at forstå, hvad 
det vil sige at have en bipolar affektiv lidelse. 

Du har en god kontakt til din storesøster Pia Olsen, som bor i nærheden af dig og ofte 
kigger ind.

Sygehistorie

Du er for det meste meget præget af din sygdom, idet du hele tiden svinger mellem hypo-
mani (let mani), mani og depression. Din sygdomserkendelse er ikke særlig god, når din 
sygdom er i en af yderpolerne. Du glemmer at tage din medicin i de maniske perioder, og 
i dine depressive perioder mener du ikke, at det nytter noget med medicin. Du har flere 
gange været indlagt både pga. depression og mani og har i den forbindelse modtaget ECT-
behandling (elektrochok) to gange.

Du har haft gavn af at bruge et skema til tilbagefaldsforebyggelse, når tilstanden svinger, 
og du har bl.a. haft gavn af at score dit humør. Du har været stabil de sidste par måneder. 

Du har svært ved at klare hverdagens gøremål uden støtte. Din egenomsorg svinger, alt 
efter om du er manisk eller depressiv. I dine maniske perioder har du en oplevelse af, at du 
kan alt, og du bliver verbalt grov, hvis nogen stiller spørgsmål til din adfærd. Når du har 
en depressiv periode, kan du knapt komme ud af din seng, og du får ikke udført personlig 
pleje. Du har tidligere haft god effekt af et dagskema, når du skulle holde styr på de dag-
lige gøremål, men dagskemaet har det med at forsvinde.
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Aktuel situation

De sidste dage har du haft et lettere løftet stemningsleje, hvor du har haft gang i flere 
aktiviteter ad gangen. Du har givet udtryk for, at dit liv lige nu bare kører på skinner. Dit 
søvnmønster har ændret sig, og du sover mindre og mindre. Personalet er bekymrede for, 
om dit løftede stemningsleje er tegn på, at du er ved at komme ind i en af dine maniske 
faser, så de holder lidt ekstra øje med dig. 

Medicinliste

Tbl. Seroquel prolong 600 mg x 1 dgl. (mod mani)

Tbl. Lamotrigin 1A Farma 200 mg x 2 dgl. (mod depression).

Tbl. Oxazepam 15 mg, maks. x 3 dgl. (beroligende). Tages ved behov.

Instruktion

Når eleverne kommer ind i din lejlighed, har du et lagen uden på dit eget tøj – der er ma-
lerpletter på det og et hul i midten til hovedet. Du har en masse gavebånd bundet om livet. 
Du har overdrevet meget makeup på, og håret stritter. Du står med et lagen og en saks. Der 
hænger lagner overalt. Musikken er høj, og du danser rundt i stuen. Du slukker musikken, 
da du får øje på eleverne og siger: ”Nu kommer lyseslukkerne.”

Du fortæller eleverne, at du har fået den mest geniale idé med at designe hverdagstøj af 
brugte lagner. Du fortæller, at du helt sikkert bliver millionær. Faktisk er du allerede ved 
at købe hus – du har flere aviser liggende på bordet med fede streger henover nogle huse, 
og du viser dem ”dit nye hjem”. Du virker overgearet og taler i et højt toneleje. Du snak-
ker hele tiden om løst og fast – der er ikke altid sammenhæng i det, du siger. Når du siger 
noget, bliver du fanget af et ord i det, du har sagt, og følger dette spor. 

Hvis eleverne beder dig om at dæmpe dig lidt/tage den med ro, bliver du vred og kalder 
dem nogle ”kedelige hængerøve”. I det hele taget bliver du vred, hvis de stiller spørgsmål ved 
det hensigtsmæssige i dine planer eller din adfærd. Hvis de er rolige og konsekvente i deres 
skærmning eller grænsesætning, falder du lidt til ro. Du har tidligere haft gavn af en plan 
for tilbagefaldsforebyggelse, når du var på vej til en mani, men lige nu kan du ikke finde 
den, selvom den hænger flere steder i din lejlighed. Hvis eleverne spørger til planen for 
tilbagefaldsforebyggelse, hjælper du med at lede efter den, og du er samarbejdsvillig mht. 
at snakke om, hvad der står i den. Spørger eleverne til, hvordan du vil score dit humør 
lige nu, siger du 6. Du har selv været med til at lave tilbagefaldsforebyggelsesplanen for at 
sikre, at du får hjælp i tide ved en ny mani. Du falder lidt til ro, men kan hurtigt afledes, og 
hvis der sker noget omkring dig, så du kører op igen.

Du viser eleverne noget af alt det, du købte i går, og fortæller dem, at du har bestilt noget 
her til morgen på internettet. I løbet af elevernes besøg vil flere mennesker komme forbi, 
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både en ejendomsmægler med salgsopstillinger samt kæresten Ib Larsen. Du tager imod 
med store armbevægelser, men mister hurtigt interessen for dem. 

Hvis eleverne ikke har spurgt til det, skal du fortælle spontant 10 minutter inde i seancen, 
at du ikke har tid til at sove, da der er så meget, du skal nå. Det er kun, hvis eleverne spørger 
til, hvordan det går med at drikke, spise, eller tage din medicin, at du fortæller, at det har 
du sørme da ikke tid til. Du har styr på det hele, og mad og medicin er det sidste, som du 
bekymrer dig om. Du har det varmt og sveder. (Eleverne skal bekymre sig for, om du er på 
vej i delir. Delir er en tilstand, der udløses af fysiske årsager og kan være livstruende. Den 
giver symptomer som sved, hjertebanken, nedsat opmærksomhed, usammenhængende 
tale, nedsat bevidsthedsniveau, søvnproblemer, øget aktivitet m.m.).

Hvis eleverne vil hjælpe dig med en dagsplan over, hvordan du skal strukturere din dag, så 
siger du, at nu har du levet i 38 år, så mon ikke du kan klare det selv. De kan da bare lave 
en ny, hvis de synes, at det hjælper – du behøver den ikke. 

I det hele taget er du umulig at holde fast i noget, og det er først, hvis de forsøger at give 
udtryk for bekymring over, om du er på vej ind i en ny mani, at du stopper lidt op og kom-
mer i en kort dialog med dem og accepterer, at du skal have hjælp. 

Du accepterer, hvis de spørger dig, om de må ringe til sygeplejersken eller lægen – hvis de 
samtidig forklarer dig, hvorfor de gerne vil ringe.

Hanne Birk

Social baggrund

Du er 45 år. Du lider af svær depression med periodevis psykotiske symptomer (tegn på 
sindslidelse).

Du er opvokset i en familie med begge dine forældre samt tre mindre søskende. Din far 
arbejdede som taxachauffør om natten, og din mor gjorde rent på den lokale skole tidligt 
om morgenen, så du stod med ansvaret for dine mindre søskende hver morgen. 

Du er ugift. Du har haft et par mindre seriøse forhold i dine gode perioder, men de sidste 
år har du ikke haft overskud til at gå ud og møde andre mennesker. Du har en god veninde 
fra folkeskolen, Anne Krogh, som kommer på besøg ugentligt.

Sygehistorie

Sygdommen debuterede for 10 år siden efter en længerevarende periode med søvnbesvær 
og nedtrykthed. Depressionen var i perioder fraværende de første år. De sidste fem år har 
du haft konstante symptomer på depression - både emotionelt (følelsesmæssigt) og kogni-
tivt (tankemæssigt). Dit stemningsleje er konstant sænket. Du har svært ved at huske, og 
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du kan ikke overskue de daglige gøremål. Du får ikke lavet mad, gjort rent eller kommer 
i bad – medmindre der er nogen, der hjælper dig i gang. Du har i perioder haft tanker om 
selvmord, da du synes, at du kun er til besvær. Du giver udtryk for, at din familie er bedre 
stillet uden dig. 

Når du har det bedst, kommer du dagligt ud at gå en lille tur, hvor du handler ind i det nær-
meste supermarked. Du vælger tit de nemme madløsninger som fryse-pizza og pommes 
frites, og alt andet virker uoverskueligt.

Den sidste tid har du været tiltagende trist. Du giver udtryk for, at alt er håbløst. Du våg-
ner kl. 4 og sætter dig hen i en lænestol med et tæppe over hovedet. Du kommer ikke uden 
for din lejlighed og har ikke overskud til at møde andre.

Du har i løbet af din sygdomsperiode taget 20 kg på. Du føler, at din mave er blevet kæm-
pestor og oplever, at maven ikke længere er en del af dig. Dit BMI er 35 (et udtryk for at 
du er meget overvægtig). Du har tendens til forstoppelse, hvilket du er bange for skyldes 
sygdom. 

Aktuel situation

Du var for tre uger siden hos lægen, da både du selv og personalet vurderede, at du var 
tiltagende depressiv. Lægen vurderede, at du ikke skulle indlægges, men du blev øget i 
medicinen mod depression. Samtidig fik du konstateret forhøjet blodtryk og blev sat i 
medicinsk behandling. Du havde i den forbindelse en samtale med lægen om, at det ville 
være en god idé, hvis du begyndte at gå daglige ture og at tabe dig. Din reaktion på dette 
var, at det virkede helt uoverskueligt, men samtidig var du bange for at få en blodprop eller 
hjerneblødning, så du ville gerne forsøge. 

Medicinliste

Tbl. Efexor® Depot tbl. 300 mg x 1 dgl. (mod depression)

Tbl Plendil®, depottabletter 5 mg x 1 dgl. (mod forhøjet blodtryk)

HUSK 1 spsk x 1 dgl. (afføringsmiddel)

P.n. Tbl. Oxazepam 15 mg x 1, nocte (beroligende, afslappende).

Instruktion

Du har en bariatridragt på. Det er en dragt, der giver fylde og vægt – du skal have dit eget 
tøj på under den, men også nattøj udenpå. Dragten skal illustrere, at du er overvægtig.
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Når eleverne kommer ind til dig, sidder du i nattøj i en lænestol med et tæppe over dig. 
Der står en halvtom flaske rødvin på bordet ved siden af stolen og et tomt glas. Du svarer 
ikke første gang, eleverne tiltaler dig, men anden gang. Din tale er langsom og monoton, 
og der går lige et par sekunder, før du svarer, når de spørger dig om noget (latenstid). Du 
er mimikfattig uden smil. Dine bevægelser er langsomme. Dit nattøj lugter af sved og har 
pletter. Håret stritter, og du har mascara ned ad kinderne.

Hvis eleverne spørger til personlig hygiejne, så kan du ikke overskue det alene, men de må 
gerne hjælpe med, at du får skiftet skjorte og får vasket dit ansigt (du er motorisk hæmmet 
og kan ikke rigtigt komme i gang med at gøre noget).

Der står visne blomster på bordet, flere tomme glas og et par tomme fryse-pizzabakker.

Du gør ingenting og fortæller ikke noget spontant, men svarer på elevernes spørgsmål. 
Du slutter flere af dine sætninger af med, at det hele ikke nytter noget, og at alting er 
ligegyldigt. Det var nemmere, hvis du ikke var her. Spørger eleverne ind til dette, så siger 
du, at det kan være lige meget. Spørger de yderligere ind, så siger du, at du har overvejet 
selvmord, men ikke vil gøre alvor af det. Du accepterer, hvis eleverne siger, at de synes, at 
det vil være en god idé, at de kontakter sygeplejersken eller lægen. 

Eleverne har som opgave, at de skal måle dit blodtryk og puls. Når de måler det, siger 
du, at du har haft hovedpine den sidste uge. Du har en seddel i hånden, hvor der står BT 
140/90, puls 80.

Hvis eleverne vil tale ændret livsstil med dig, er du ikke afvisende, men siger ofte, at det 
ikke nytter noget. Du mener ikke, at du kan overskue noget alene, men hvis de hjælper, så 
vil du gerne forsøge. Du kan mærke, at du har fået det lidt bedre. Du nævner ikke selv, at 
du har mere energi om eftermiddagen, end når de kommer om formiddagen, men spørger 
eleverne, siger du, at du ingen energi har før efter middag (skal illustrere, at du har døgn-
variation, dvs. at dit humør bliver bedre op ad dagen, hvilket er et almindeligt symptom 
ved depression).

Når der 10 minutter tilbage, kommer din veninde Anne Krogh forbi for at se til dig; hun er 
lidt bekymret for, om du klarer dig. Du er normalt glad for din venindes besøg, men I dag 
bemærker du nærmest ikke, at hun kommer. Hvis eleverne foreslår, at hun kan inddrages 
i, at du fx kommer ud at gå, siger du, at det gider hun sikkert ikke, men det er o.k. med dig.

Hvis eleverne spørger dig, så har du ikke spist noget siden i går morges – ud over lidt kiks. 
Du siger ikke, at du har drukket vin, medmindre at de spørger til dette. Hvis de spørger, så 
siger du, at vinen letter lidt på de triste tanker. Spørger eleverne til hvor meget, siger du, at 
det bare er to-tre glas til at falde i søvn på. 
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Anne Krogh - veninde til Hanne Birk
Baggrundsviden om Hanne Birk 

Se side 93

Instruktion

Du har været veninde med Hanne Birk siden folkeskolen og har altid været der for hende, 
når det gik skidt. Du henvender dig først til Hanne Birk og siger ”Hej”, men hun reagerer 
nærmest ikke på dit besøg. Du siger til eleven, at det er længe siden, at du har set Hanne 
så dårlig; på den anden side, så reagerer hun på, at du er kommet, og det gjorde hun ikke 
i sidste uge. 

Du har friske blomster med, og du begynder at rydde lidt op i lejligheden og vaske op. Du 
forsøger at komme til at tale med eleverne, uden at Hanne Birk kan høre det; du vil gerne 
have dem med udenfor eller hviske i en krog af stuen. Du opgiver hurtigt, hvis de siger, at 
det kun er sammen med Hanne Birk, I kan tale, og så forklarer du, at du er bekymret for 
Hanne og gerne vil hjælpe hende. Ellers er du stille og rolig i din adfærd og matcher Hanne 
Birk, så det bliver hende, der er fokus på.

Ida Hansens kæreste, Ib Larsen
Baggrundsviden om Ida Hansen

Se side 91

Instruktion

Du kommer ind på scenen, da der er 5 minutter tilbage. Du er bekymret over Idas situa-
tion, og du kan ikke forstå, at eleverne ikke bare kan sige, at hun skal slappe af. Du har tid-
ligere oplevet, at Ida er blevet meget vred på dig, så du er meget tilbageholdende og holder 
dig i baggrunden. Du spørger dog eleverne, om Ida har fundet den der plan, som hjælper 
hende. Når du har fået svar på dette, så vælger du at gå igen, idet du siger, at det er bedre, 
at du kommer igen i morgen, når der forhåbentligt er mere ro på Ida. Du giver udtryk for, 
at det er rart at snakke med eleverne, men du må ikke ”overtage” scenen fra Ida.

Ejendomsmægler, med salgsopstillinger, besøger Ida Hansen
Baggrundsviden om Ida Hansen

Se side 91
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Instruktion

Du kommer ind på scenen, da der er 2 minutter tilbage. Du er klædt på i jakkesæt og har 
salgsopstillinger under armen. Du er meget effektiv i dit kropssprog, men standser op, da 
du ser Ida Hansen – du virker lidt rådvild/forvirret. Du henvender dig til eleverne og spør-
ger, hvad der sker? – om Ida Hansen er syg? Du gør hurtigt klar til at gå igen, og siger, at 
du kommer tilbage en anden dag, hvor der er mere ro på.

Sygeplejerske/læge – kan træffes på telefon hos både Ida Hansen og Hanne 
Birk
Baggrundsviden om Ida Hansen

Se side 91

Baggrundsviden om Hanne Birk

Se side 93

Instruktion

Hvis eleverne ringer til dig, lytter du til deres observationer og deres forklaring på, hvorfor 
de ringer. Du fortæller, at du nok skal komme forbi i formiddag, og at de ikke skal vente 
på dig. Du kender Ida Hansen/Hanne Birk godt, så du vurderer, at det ikke er helt akut, 
men giver dem ret i, at det vil være godt med et ekstra tjek.

Hvis det er Ida Hansen, der selv ringer, så lover du hende hurtigt at komme forbi i løbet af 
formiddagen. 




